RightChoice Individuele Outplacement

OUTPLACEMENTPROGRAMMA'S GERICHT
OP INDIVIDUELE DOELEN

ONDERSTEUNING BIJ LOOPBAANVERANDERING, ONTWORPEN OM JE VERTREKKENDE
WERKNEMERS TE HELPEN ZICH VOOR TE BEREIDEN OP, TE NAVIGEREN DOOR EN TE SLAGEN IN HUN
VOLGENDE STAPPEN
Onze programma's zijn gepersonaliseerd, worden ondersteund door ervaren loopbaancoaches die realtime inzichten en
marktconnecties bieden, en biedt flexibele prijsmodellen. Alle programma's omvatten een combinatie van workshops,
1-op-1 loopbaancoaching en toegang tot ons RightEverywhere® outplacementportaal.
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Snel, praktisch en
effectief
outplacement
gedurende 1 maand,
inclusief 1 uur
loopbaancoaching

Het Essentialsprogramma van 1
maand, met 2 uur
loopbaancoaching

Intensieve
ondersteuning om
duidelijkheid te
verschaffen over
doelen en resultaten
te versnellen,
inclusief onbeperkte
workshops en
loopbaancoaching

Gerichte
ondersteuning om de
overdraagbaarheid
van vaardigheden te
versterken met
afstemming op de
arbeidsmarkt,
inclusief onbeperkte
workshops en
loopbaancoaching

Diepgaande
ondersteuning
gericht op senior
managers en
professionals,
inclusief onbeperkte
workshops en
loopbaancoaching

WIL JE MEER WETEN OVER ONZE
INDIVIDUELE OUTPLACEMENT DIENSTEN?

contactus.nl@right.com | 020 584 00 00
www.rightmanagement.nl

ESSENTIËLE VAARDIGHEDEN, TOOLS EN LEERMOGELIJKHEDEN
VOOR HET ZOEKEN NAAR EEN BAAN

“

"Ik werkte 17 jaar bij mijn werkgever en heb nog nooit eerder gezocht naar een andere baan. Op zoek gaan naar een baan is
zoveel meer dan alleen een cv opsturen en hopen dat het werkt; er komt kennis bij kijken. Mijn loopbaancoach gaf me niet
alleen zelfvertrouwen, ze investeerde ook in mij persoonlijk en hielp me om mijn CV en LinkedIn-profiel te laten opvallen. Een
maand later kreeg ik dagelijks aanbiedingen voor sollicitatiegesprekken, van recruiters ontving ik vacatures en ik had in
dezelfde week meerdere aanbiedingen voor een baan. Voor wat betreft Right Management, vroeg ik mij in eerste instantie af of
het alleen maar een standaard service is vanuit mijn werkgever voor het ondersteunen van medewerkers in een overgangsfase,
echter het tegendeel werd bewezen. De beschikbare tools en support zijn enorm nuttig, hebben mij enorm geholpen en echt
de moeite waard om te doen".—Outplacement deelnemer, februari 21

“

HET OUTPLACEMENTPROGRAMMA BESTAAT UIT VIJF BELANGRIJKE ELEMENTEN:
• ONTDEKKING Assessments om inzicht te krijgen in sterke punten, drijfveren en ideale werkomgevingen
• LOOPBAANPLANNING Doelen bepalen, persoonlijk actieplan opstellen en plannen van de volgende loopbaanstap
• PERSONAL BRANDING Onderscheidend LinkedIn profiel, cv, een pakkende “pitch” en daarmee een goede
zichtbaarheid op de arbeidsmarkt
• JOB SEARCH Strategieën implementeren en gericht op zoek naar vacatures voor jouw volgende functie
• AFRONDEN Je beoordeelt aanbiedingen, je onderhandelt over de beste deal én start in je nieuwe baan

WAAROM RIGHTCHOICE?
Met onze aanpak en ondersteuning stellen wij
medewerkers in staat hun doelen te bereiken.
Onze RightChoice programma's bieden
ondersteuning en begeleiding in een tijd van
verandering en onzekerheid. Wij coachen
individuen om zich voor te bereiden op hun
volgende rol en met vertrouwen de toekomst in te
gaan en ook vaardigheden en strategieën te
ontwikkelen die gedurende de hele loopbaan
gebruikt kunnen worden.

WIL JE MEER WETEN?
Neemt contact op via contactus.nl@right.com of
telefonisch via 020 584 00 00

Support voor werknemers
Biedt mensen de mogelijkheid om opties te verkennen, van
richting te veranderen en zich te richten op doelen, of ze nu
een nieuwe rol, een carrièreswitch, zelfstandig
ondernemerschap of pensioen overwegen.
Loopbaancoaching
Loopbaancoaching is de belangrijkste factor van tevredenheid
voor onze outplacementdeelnemers, dus alle programma's
omvatten 1:1 ondersteuning van een toegewijde
loopbaancoach, naast workshops, digitale tools en middelen.
Onbeperkt toegang tot resources
Alle programma's omvatten onbeperkte toegang tot online
loopbaan resources via RightEverywhere, wat betekent dat
deelnemers dit op elk gewenst moment tijdens hun loopbaan
kunnen gebruiken.

Talent Solutions combineert ons toonaangevende, wereldwijde aanbod van merken en diensten: RPO, TAPFINMSP en Right Management. Hiermee helpen we organisaties bij het oplossen van complexe workforcevraagstukken. Met de data-driven manier waarop wij dat doen onderscheiden wij ons in de markt. Talent
Solutions maakt gebruik van eigen diepgaande expertise in de branche en ons inzicht in wat talent wil. Zo
komen we tot hoogwaardige end-to-end oplossingen. Van het aantrekken en werven van talent, tot het opleiden
en ontwikkelen ervan en het behouden van talent. We bieden altijd passende, schaalbare oplossingen, waarbij
we de meest vooruitstrevende technologie en workforce-kennis uit meerdere landen inzetten.
Right Management is onze global expert op het gebied van talentmanagement voor outplacement,
loopbaanmanagement en leiderschapsontwikkeling.

